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Miliak, neskatila ausarta eta abenturazaleak, bere amonarekin Oihanbeltz izeneko euskal herrian
igaro behar du uda. Zoritxarreko amaierak dituzten euskal kondairen liburu zahar bat aurkitzen du
amonaren herrian eta liburuan kontatzen diren istorioak eta agertzen diren pertsonaia mitologikoak
Oihanbeltzeko basoan bizi direla jakiten du. Neska eta bi lagun berriak -Asteri galtzagorria eta
Koruko basanderea- kondaira guztiak sorginduak daudela konturatzen dira eta hirurek batera
abentura asko izango dituzte sorginkeria desegiten eta elezaharren amaiera zoriontsuak
berreskuratzen.

13x11'
2D animazioa

Kapitulu independenteak
6-10 urteko haurrentzat

 
Seriea berritzeko erraztasuna dago: kondaira eta abentura gehiago dituzten denboraldi berriekin.

Abenturak eta fantasia



Oihanbeltz herria izugarri aspergarria da eta, gainera, debekatuta dago basoan jolastea. Ondorioz,
Milia izugarri aspertuta dago eta liburutegira doa abenturazko libururen baten bila, baina, hori
aurkitu ordez, euskal elezaharren liburu zahar bat aurkitzen du. Baina kondaira horiek ez dira
eskolan ikasitakoak bezalakoak, zoritxarreko amaierak dituzten istorioak baizik. 

Liburuko istorioak eta pertsonaiak Oihanbeltzeko basoan bizi direla konturatzen da eta, debekatuta
egon arren, basoa ikertzera doa. Basoan dagoela, bi lagun berri egiten ditu: Asteri galtzagorria eta
Koruko basanderea.
 
Hirukoteak kondairak sorginduak daudela eta sorginkeriaren zergatia zein den ere jakiten du: duela
urte asko Mari jainkosak kondairak aldatzeko bota zuen madarikazio bat. Dena den, Miliak eta
lagun berriek elezaharrak berriro aldatu daitezkeela ikasten dute. 

Udan zehar basoko kondairetan murgilduko dira eta Miliak eskolan jaso duen euskal mitologiaren
ezagutzari esker, elezaharren amaiera zoriontsuak berreskuratuko dituzte. Zoritxarrez, ezer jakin
gabe, Oihanbeltzeko beste puntan Mari jainkosa haien intentzioaz ohartzen da eta Akerbeltz
morroiari haurrak harrapatzeko agintzen dio.

Miliak baso magikoa aurkitzen du



Bederatzi urteko neskato ausarta eta ameslaria da.
Abenturazko liburuak irakurtzea eta mota guztietako
istorioak asmatzea izugarri gustatzen zaio. 

Jakin-min handiko haurra da eta egoera zailetatik
ateratzeko planak bururatzea eta abenturen heroia
sentitzea gustatzen zaio. 

Hala ere, Milia oso jenio bizikoa da eta orain oso
haserre dago ez duelako uda amonarekin pasa nahi. 

Inguruko basoa sorginduta dagoela jakitean, abentura
asko izango ditu bere lagun berriekin. Dena dela, bere
buruarengan konfiantza handiegia duenez, maiz
akatsak egingo ditu eta arazoetan sartuko da.

Milia



Zortzi urteko galtzagorri bihurria, alaia eta hiperaktiboa da.
Galtzagorriak izaki txikiak eta bizkorrak dira, baina Asteriren
familiak jatorri mestizoa du eta horregatik beste galtzagorriak
baino motelagoak eta traketsagoak dira. 

Ondorioz, Asteri eta bere familia ez dira benetako
galtzagorritzat hartuak izaten eta diskriminazioa jasaten dute.
Asterik ezin du jasan familia errespetu gabe tratatua izatea eta,
horregatik, familiari laguntzen saiatzen da beti. 

Hala ere, hain distraitua eta inozentea denez, lortzen duen
gauza bakarra da senideak eta lagunak arazo gehiagotan
sartzea. 

Elezaharren amaiera zoriontsuak berreskuratuz, benetako
galtzagorriak direla erakutsi nahi du. Abentura hauekin
arduratsuagoa izaten eta arreta handiagoz jokatzen ikasiko du.

Asteri



Hamar urteko basandere langilea eta ikastuna da.
Basajaunak eta basandereak basoko izaki handiak eta
basatiak dira, baina Korukok liburuak nahiago ditu, munduko
ezagutza guztia eduki nahi duelako. 

Korukoren ama oso basandere errespetatua eta mirestua
izan zen eta neskak ama bezala izan nahi du. Baina
Korukorentzat gauzak ez dira hain errazak, harroa eta mari-
maistra denez, beste haurrek ez dute berarekin egon nahi eta
beti bakarrik dago. 

Gainera, horren jakintsua eta indartsua izan arren, izugarri
beldurtia da. Hala eta guztiz ere, barru-barruan oso neskatila
irribarretsua eta atsegina da. 

Asteri eta Miliarekin izango dituen abenturetan dakien guztia
erakutsi nahiko du. Hala ere, intuizioaren eta besteenganako
konfiantzaren garrantzia ikasiko du.

Koruko





Euskal Herriko amona tipikoa da. Oso agintzailea da eta esaten duena egin behar da beti, ezin du
jasan bere bilobak desobeditzea. Pertsona hotza izan arren, familia oso garrantzitsua da
berarentzat eta oso sentibera da, batez ere senarraz gogoratzen denean eta Miliaren maitasun-
adierazpenekin.

Izaki mitologiko guztiak menderatzen dituen jainkotasun gorena da. Oso izaera txarrekoa da eta
bere aginduak betetzen ez dituzten izaki guztiak zigortzen ditu. Horregatik, duela urte asko basoko
izakiei madarikazio bat bota zien: izaki mitologiko horien elezaharrak sorgindu zituen eta
zoritxarreko amaierak eman zizkien. Orain ezin du onartu Milia eta bere lagunak kondairen amaiera
zoriontsuak berreskuratzea, horregatik, Akerbeltz morroiari haurrak harrapatzeko agintzen dio.

Mari jainkosak bere morroi bihurtu duen aker antropomorfoa da. Mari jainkosak agintzen diona
egiten du beti eta Milia eta bere lagunak harrapatzen saiatzen da. Oso indartsua izan arren, nahiko
lerdoa denez, umeek askotan engainatzen dute. Hain tentela izanik, ez du lortzen Mari jainkosaren
agindua betetzen, horren ondorioz, jainkosa izugarri haserretzen da berarekin.

Amona Domeka

Mari Jainkosa

Akerbeltz

Beste pertsonaiak



Serie hau egiteko liburuetan jaso diren euskal elezaharretan inspiratu naiz eta nire erreferente
garrantzitsuenak Jose Maria Barandiaranen “Mitología vasca” eta W. Websterren “Leyendas
vascas” izan dira. Liburu horietan agertzen diren kondaira tradizionalak 6 eta 10 urte bitarteko
haurrentzat aproposak izateko, eta abentura-fantasia generoko istorioak izateko egokitu ditut, hori
bai, pertsonaia mitologikoen eta kondairen esentzia eta ezaugarriak mantenduz.

Bi helburu lortu nahi ditut. Lehenengoa da euskal mitologia Euskal Herriko haurrei hurbiltzea, haien
kultura eta istorioak hobeto ezagutu ditzaten. Serie honekin, haurrek euskal izaki mitologikoei
buruz konturatu gabe ikasiko dute, ikaskuntza abentura eta fantasiazko istorioen bidez
transmititzen delako. Hortaz aparte, euskaldunak ez diren haurrentzat ere aproposa izan daiteke
seriea, gure istorioak Euskal Herritik kanpo zabaldu daitezen. 

Bigarren helburua telesail honek dituen balioak munduko haur guztiengana zabaltzea da, balore
unibertsalak baitira: elkartasuna, berdintasuna, hezkidetza, desberdintasunak onartzea, familia,
dibertsitatea, adiskidetasuna eta abenturak bizitzeko irrika. 

Kontatzen dizkiguten istorioak, irakurtzen ditugunak eta ikusten ditugunak gure mundua ulertzen
laguntzen digute eta gure barnean eramaten ditugu beti. Horregatik da hain garrantzitsua
hainbeste entzun edo ikusi ez diren istorioak kontatzea. Marrazki bizidun hauen bidez haurrek
Euskal Herriko elezaharrak ezagutzea nahi dut, beti barnean eramateko eta haien parte izateko.

Euskal elezaharrak



Miliak irakurtzen duen lehenengo elezaharrak basajaun
eta basandereen istorioa kontatzen du; izaki mitologiko
horiek basoko beste izakiak harrapatu eta haien morroi
bihurtzen dutenekoa. Miliak herritik alde egiten du basoa
ikertzeko. Zoritxarrez, basajaunekin topatu egiten da eta
preso hartzen dute. Ziegan gatibu dagoela, Miliak Asteri
ezagutzen du eta biek batera kartzelako zaindaria,
Koruko, engainatu eta ihes egiten dute.

Milia eta Asteri Koruko sorginduta dagoela konturatzen
dira eta sorginkeria desegitea lortzen dute. Gero, hiru
haurrek batera beste basajaunen sorginkeria desegiten
dute.

Azkenik, liburuan idatzita dagoen basajaunen elezaharra
guztiz aldatzen da: orain basajaunak eta basandereak
natura zaintzen duten izaki bakezaleak dira.

Kapituluak
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Hirukoteak gaztelu sorgindu baten elezaharra irakurtzen du. Kondaira horretan, sorgin bat
bizi den gazteluan sartzen diren izaki guztiak munstro bihurtzen dira eta betirako preso
geratzen dira. Elezaharraren amaiera zoriontsua berreskuratzeko, hiru lagunek sorginkeria
desegin behar dute. Milia, Asteri eta Koruko gazteluan sartzen dira, baina kontu handiz ibili
behar dira ezer ez ukitzeko, hori baita munstro bilakatzen duena. Sorginarekin borrokatzeko
eta munstro bihurtutako izakiei laguntzeko taldean lan egiten dute: Miliak abenturazko
liburuen eta euskal mitologiaren ezagutza erabiltzen du, Korukok adimena eta indarra
erabiltzen ditu eta Asterik harrapatua ez izateko abiadura erabiltzen du.

Herensugeren elezaharra irakurtzen ari direla, Herensuge bera agertzen da eta hirukotea
harrapatzen du. Hiru lagunak suge forma duen dragoiaren haitzuloan preso geratzen dira
eta haren bazkari bilakatzen dira. Miliak Herensugeren elezaharra irakurtzen segitzen du eta
konturatzen da beraiek direla istorioan murgildu direnak. Kondairaren arabera, Herensugek
hiru haur afaltzen ditu egunero, eta zoritxarreko amaiera aldatzeko eta Herensugeren
bazkari ez bilakatzeko, Miliari plan arriskutsu bat bururatzen zaio.

Liburuko beste kondaira batek Olentzeroren istorioa kontatzen du. Istorio horretan,
Olentzero, aizkora eskuan duela, basoan zehar umeak beldurtzen ibiltzen da. Elezahar hau
aldatzeko, Miliak, Asterik eta Korukok Olentzeroren ohiko adiskideari, Mari Domingiri,
laguntza eskatzen diote Olentzerok memoria berreskura dezan eta berriro haurrak maite
dituen pertsonaia izan dadin. Baina, bat-batean, Akerbeltz agertzen da eta hirukotea
harrapatzen saiatzen da. Mari Domingiren laguntzarekin, Akerbeltz engainatu, Olentzero
aurkitu eta elezaharraren amaiera zoriontsua berreskuratzea lortzen dute.
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Iratxoen kondairak dionaren arabera, izaki txiki hauek duela urte asko Oihanbeltzeko
gudaririk onenak ziren. Halako batean, haien hirira Etsai deabruak iritsi zirenean, Iratxoek
ezpatak gorde zituzten, Etsaiek haien burmuinak kontrolatu eta elkarren kontra
borrokatzera behartzeko ahalmena zutelako. Milia eta bi lagunak Iratxoen hirira iristen dira
laguntzera, baina Asterik, hain traketsa denez, hanka sartzen du eta hirira geroz eta Etsai
gehiago etortzea lortzen du. Azkenean, Etsaiak kanporatzea lortzen dute eta Iratxoak
basoko gudaririk onenak bilakatzen dira berriro. 

Ohiz kanpoko uda honen beste egun batean, izaki mitologiko batzuk bi emakumeren atzetik
dabiltzatela ikusten dute hiru lagunek. Miliak bi emakume horiek sorgintzat hartu dituztela
eta sutan erreak izango direla irakurtzen du elezaharren liburuan. Akerbeltz umeen atzetik
dabilen arren, hiru lagunek berriro engainatzen dute eta Mari jainkosak sekulako errieta
egiten dio bere zerbitzariari. Gure lagunek bi emakumeak sorginak ez, baizik eta medikuak
direla erakusten dute eta amaiera zoriontsua berreskuratzen dute.
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Milia, Asteri eta Koruko basoan jolasten ari diren egun batean, bat-batean, baso-sute bat
ikusten dute. Suaren erruduna suzko izaki bat izan dela jakiten dute: Eate. Eateren kondaira
aurkitzen dute elezaharren liburuan. Istorioaren arabera, Eate hainbeste haserretzen da
ezen baso osoari su eman eta dena errauts bihurtzen duen. Istorioaren bukaera hori
saihesteko, hiru lagunak Eate lasaitzen saiatzen dira, baina ez da zeregin erraza, Akerbeltz
haien atzean baitabil eta suak ez baitu harengan eraginik. 



Koruko eta Milia oso larri daude Asteri ez dutelako inon aurkitzen.
Zer ustekabea Asteriren familiaren kondaira elezaharren liburuan
aurkitzen dutenean! Kondairaren arabera, galtzagorrien buruzagiak
Asteri eta bere familia basotik kanporatzen ditu, haren ustez
benetako galtzagorriak ez direlako. 

Milia eta Koruko ahalegin guztiaz saiatzen dira Asteriren familiari
laguntzeko. Azkenean, Asterik berak lortzen du benetako
galtzagorria izateak zer esan nahi duen erakustea eta bere
kondairaren amaiera zoriontsua berreskuratzea.
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Hirukoteak Tartalo begi bakarreko izaki gaiztoaren elezaharra
irakurri ondoren, haren gordelekua bilatzen du bertan dauden preso
guztiak askatzeko. Tamalez, Akerbeltzek hiru haurrak aurkitzen ditu
berriro eta haren erruz Tartalok gure lagunak harrapatzen ditu. Hala
eta guztiz ere, hirukoteak ez du amore ematen eta Miliak beste
biktima guztiak elkarrekin lan egiteko eta Tartalo engainatzeko
konbentzitzen ditu.

9



Ibaian jolasten ari diren egun batean, Miliak neska gazte eder bat ezagutzen du eta
berehala berarekin maitemintzen da. Neskatoak Miliari eraztun bat oparitu eta inoiz ez
kentzeko eskatzen dio. Asteri eta Koruko neskato hura Lamia bat dela konturatzen dira eta
bere kondaira bilatzen dute elezaharren liburuan. Kondaira honek dionaren arabera, Lamiak
bere biktimei eraztunak oparitzen dizkie haien gaztetasuna lapurtzeko. Asteri eta Koruko
Milia konbentzitzen saiatzen dira, baina Milia itxuragabe maitemindu da eta ez die lagunei
jaramonik egiten. Asterik eta Korukok Milia engainatu behar dute eraztuna kendu ahal
izateko.

Hiru lagunek Jentil eta Mairuen kondaira irakurtzen dute, elkarren ondoan dauden bi
mendietan bizi diren bi tribu mitologiko erraldoien istorioa. Baina Miliak eskolan ikasi
duenaren kontra, bi tribu hauek mendeak daramatzate gerran harriak elkarri jaurtitzen. Bi
tribuak adiskidetzeko eta elezaharraren amaiera zoriontsua berreskuratzeko gure lagunen
trebetasunak garrantzitsuak izango dira.

10

11

12

Hirukoteak bizitzen duen abenturarik beldurgarriena Herioren -heriotzaren jainkoaren-
elezaharra da. Kondairaren arabera, jainko hori urtegi batean bizi da eta urtegia zeharkatzen
duten bidaiari guztiak beti desagertzen dira. Milia, Asteri eta Koruko urtegian sartzen dira
bidaiariak erreskatatzeko, Heriok, ordea, hiru lagunak han geratzeko ahalegina egingo du.
Heriok haien ametsak errealitate bihurtuko dituen bizimodu paregabea erakusten die. Asteri
eta Koruko engainatzea lortzen du, baina Milia engainatzea ez da hain erraza. Azkenik,
Miliari esker, hiru lagunek beste bidaiariak erreskatatu eta handik onik ateratzea lortzen
dute.



Miliaren ama bisitan etorriko da Oihanbeltzera eta bertan
igaroko dituen egunetan Miliak ezin izango ditu bere
lagunak ikusi. Hala ere, ama etorri baino lehen, abentura
bat izateko denbora egongo da oraindik. 

Abentura hau zailena izango da, Mari jainkosarena baita.
Kondaira honek kontatzen du Mari jainkosak bere
elixirrekin basoko izakiak zer egiten ari diren ikus
dezakeela. 

Hiru lagunek planeatzen dute Mari jainkosa engainatzea
eta bere gordelekuan dituen elixirrak apurtzea. Baina
jainkosa gorena engainatzea ez da erraza eta, horren
ordez, hiru lagunak izan dira engainatuak eta preso bihurtu
dira. 

Orduan, Miliak basoan egin dituen lagunei laguntza
eskatzeko modu bat aurkitzen du, eta guztiek batera Mari
jainkosari aurre egin, haren elixirrak apurtu eta kobazulotik
onik ateratzen dira. 
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Oihanbeltz seriearen sortzailea eta gidoilaria naiz. Psikologian graduatu naiz eta Filosofiako
master bat egin dut. Gidoilari gisa prestatu naiz “Factoría del guion” eta “Séptima Ars” eskoletan.

Bestalde, Ajayu Festibalak 2020an antolatu duen Stop Motioneko laborategi intentsibo batean
parte hartu dut. Gazteriaren Epaimahaia izan naiz 2020ko Donostiako Zinemaldian eta XIII Giza
Eskubideen Zinemaldian. Madrilgo “Arte Ederren Zirkuluko” Zinema Arloan praktikak egin ditut.

Nire “Petacho” film laburrak Online Isolation Short Videos Festibalean finalerdira iritsi da eta Ajayu
Nazioarteko Animazio Jaialdiak antolatutako “Anima en casa” lehiaketako nazioarteko kategoriako
lehen saria jaso du. “Oihanbeltz” nire animazio seriea 2020an onartu dute Weird Festibaleko
katalogoan agertzeko. Eta maideravila.com web-orrialdean marrazki bizidunen kritikak eta
analisiak egiten ditut.

Ana María Muñoz Jiménezek dosierrean dauden pertsonaien marrazkiak egin ditu.

Ana Laura Ledesma Guzmánek dosierrean dauden bi paisaiak marraztu eta margotu ditu.

Eta nor naiz ni?



¡Mila esker zure denboragatik!
 

Kontaktua:
688647834

maideravila@gmail.com
maideravila.com


